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Örneklerle
yol
göstermek

O

cak, Rotary’de organizasyon hakkında daha fazla
bilgi sahibi olmamız için bilinçlenme ayıdır. Yaptığımız iyi işlerle ne kadar çok bilinirsek, o kadar daha
fazla iyi iş yapabiliriz.
Rotary Vakfı sayesinde, dünya genelinde insanlar ihtiyaçları
olduğu zaman Rotary’ye güvenebileceklerini biliyorlar. Rotaryenler olarak, Vakfımızı anlamak ve onun promosyonunu yapmak ve
güçlü olmasına yardım etmek bizim sorumluluğumuzdadır.
En büyük sorumluluğumuz ise en basitidir: “örneklerle yol göstermek”. Kendimiz öncelik verip bağışta bulunmadığımız sürece,
Rotaryenlerden Vakfa öncelik tanımalarını talep edemeyiz.
Başkan Ron’ın “Birinci Sınıf ” fikrinin arkasındaki düşünce de
buydu. Bu Rotary yılında, her bölge guvernörü kendi veya eşi adına Rotary Vakfına katkıda bulundu. Her Rotary liderinin de aynı
şekilde davranması gerektiğine inanıyorum. Kendimizin yapmak
istemediği bir şeyi başkalarından talep edemeyiz.
Rotary Vakfında hedefimiz her zaman “Dünyada İyi Şeyler
Yapmak” olmuştur ve işleri yapabilecek nitelik ve ilişkilere sahip
insanların bulunduğu bir organizasyonumuz var. Dünya ve toplumlarımızın güvenini kazanmayı başardık. Sorumluluklarımızı
ciddiye alıyoruz.
Rotary Vakfına verilen her bir doların farklılık yaratması için
çok sıkı çalışıyoruz. Yapabileceğimiz iyilikler, hayalimiz, tutkumuz ve Vakfı güçlü kılma arzumuz ile sınırlıdır.
Tutku ve hayal gücüne sahip olduğunuzu biliyorum. Hepinizden buna bağlı olarak eylem yapmanızı istiyorum: Vakfı önce
kendiniz destekleyiniz, ve başkalarını da desteklemeleri için teşvik ediniz ki, hepimiz, bizden çok büyük yardım bekleyen bu dünyada daha iyi şeyler yapabilelim.
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985 yılında bir söz verdik. Ne kadar zaman
alırsa alsın, çocuk felcini yok edecektik.
İşin çok zorlaşması ve beklentilerimizden
uzun sürmesine rağmen, bu sözden hiç bir zaman
geri dönmedik.
Rotary ve partnerleri sayesinde, yılda 350,000
olan çocuk felci vakası, 2012 yılında %99 azalarak
223’e kadar geriledi.
Halen Afrika’nın boynuzu olarak bilinen
Somali’de polio salgını ile mücadele ediyoruz.
Suriye’de çocuk felci vakalarına rastlandı. Bu durumun çocuk felcine son operasyonunda yeni ve önemli bir meydan okuma olduğunu biliyoruz. Suriye’deki
politik ve insani durum, bu salgına cevap vermenin
zor olacağını gösteriyor.
Bir çok kez bize çocuk felcini sonlandıramayacağımız, bunu yapamayacağımız söylendi. Daha önceleri de yaptığımız gibi bu meydan okumaya karşı galip geleceğiz. Bu yeni salgınları durduracağız. Ve son
çocuğa ulaşana kadar bu savaşı devam ettireceğiz.
Bunları yapabilmek büyük kaynak gerektirmekte.
Halen önümüzdeki beş yıl için fon açığımız 1,5 milyar dolar seviyesinde. Çocuk felcine son için bu açığın
kapatılması lazım. Bu savaşta yanlız değiliz. İhtiyaç
duyulan fonları sadece biz temin etmeyeceğiz. Bu her
ülke ve her hükümetin sorumluluğu olmalıdır. Çocuk felcinden arındırılmış bir dünya artık avucumuzun içinde olacak kadar yakındır.
Her birimiz Çocuk Felcine Son’un elçileri olmalıyız. Her Rotaryen örnek olmak üzere bağışta bulunmalıdır. Ve her kulüpteki her Rotaryen, gerçekten
çocuk felcini sonlandırmaya çok yakın olduğumuzu
anlamalı ve her Rotaryen bunun hep beraber tarih
yazma şansı olduğunu bilmelidir.
Bu son evrenin istek ve kararlılığını biraraya getirebilirsek, Rotary’yi tarihin sayfaları arasına ebediyen kaydetmiş oluruz.
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